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 :پاشخان
لێكۆۆۆۆۆوی ەوە لە دیۆۆۆۆاردەی خەیەنەكردنۆۆۆۆی مێیۆۆۆۆ ە لە یەن 

كەویە بۆواری  9102ئەنجومەنی بۆااڵی كاروبۆاری خانمۆان لە 
 ،كۆراوە ڵلە نێو ئەو دایكانەی كە قسۆەیان لەگە ،جێبەجێكردن

 .گویوویانە كە خۆیان خەیەنەكراون% 44..
لە  04%ەبۆۆۆۆۆۆۆۆجەو ولە هە 1.%لە سۆۆۆۆۆۆۆۆ ێمانی و  01)% 

ی 0147%لە كایێكۆۆۆۆۆۆها یەن ۆۆۆۆۆۆا  ،(لە دهۆۆۆۆۆۆۆك 7%هەولێۆۆۆۆۆۆر و 
لە نێۆو ئەو (. ساڵ .0-.لە یەمەنی )كچەكانیان خەیەنەكراون 

یۆان (07)%سۆاڵ  .0-.كچانەی كە خەیەنەكراون لە یەمەنۆی 
دهۆك ( .)%س ێمانی و ( 09)% ،دەكەوێتە پارێزگای هەولێر

  .ەبجەوهە( 0)%و 
لە دەوروبەری  بەزۆری خەیەنەكۆۆردن م ۆۆهاڵ بۆۆ یەمەنۆی

پرۆسۆۆۆۆەی خەیەنەكە بەیۆۆۆۆێوەیەكی گ ۆۆۆۆتی لە  وسۆۆۆۆاویهایە 2
ی ئەوانەی كە خەبەریۆان داوە 02% ،ماوەوە ئەنجام دەدرێۆ 

كە هەنۆۆۆۆۆۆهێكیان  بۆۆۆۆۆۆووە، خەیەنەكۆۆۆۆۆۆراون لە یەن مامۆۆۆۆۆۆانەوە
بەجۆریۆۆۆۆك لە جۆرەكۆۆۆۆان اێگەپێۆۆۆۆهراون لە یەن وەزارەیۆۆۆۆی 

ەوە بۆۆۆ ئەوەی یۆۆارمەیی ینۆۆانی دوو گیۆۆان بۆۆهەن ییەنهروسۆۆتی
  .نهااڵ بووهلەكایی م 

كۆۆراوە سۆۆەبارەو بەوەی ێكایێۆۆك كە دایكۆۆان پرسۆۆیاریان ل
ویوویۆانە  44.%یەن ۆا  ،ویستوویانە كچەكانیان خەیەنە بۆكەن

 بەاڵم ،كە بەااسۆۆۆۆتی ویسۆۆۆۆتوویانە كچەكانیۆۆۆۆان خەیەنەبۆۆۆۆكەن
كەوایە . ویوویانە هۆی  پننێكیۆان نەبۆووە بۆۆ ئەو كۆارە %244
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سۆاویها  2لەیەمەنۆی ی دایكان كچەكانی خۆیۆان 01% نزیکەى
 .خەیەنەكردووە

بەپێی رووپێۆوەکە رێۆىەى خەیەنەکردنۆی مێیۆ ە زیۆایر لە 
پارێزگاکۆۆانی هەولێۆۆرو سۆۆ ێمانییە، لەبەرئەوە پێویسۆۆتە پننۆۆی 
کۆۆۆۆمبی زیۆۆۆایر جەخۆۆۆ  بکۆۆۆایەوە لەسۆۆۆەر هەردوو پارێزگۆۆۆای 

 .هەولێرو س ێمانی بۆ کارکردن و جێبەجێکردنی
یۆۆۆۆان بە 21% ،نلەنێۆۆۆۆو ئەو كچۆۆۆۆانەی كە خەیەنە كۆۆۆۆراو

لە  ن،پرۆسۆۆەی خەیەنەكۆۆردى (72)%،مۆۆووخ خەیەنە كۆۆراون
كچەكۆۆان لەمۆۆاوی  ی(9040%)بەاڵم  ،مۆۆاوی كۆۆچەكە اوویۆۆهاوە

خزمیۆۆۆان  ، ناسۆۆیاو یۆۆانزۆرجۆۆار كەخەیەنەکۆۆراون بۆۆكەرەكە 
 .بووە

بەهەمۆۆۆۆۆاهەنگی  ئەنجۆۆۆۆۆوومەنی بۆۆۆۆۆااڵی كاروبۆۆۆۆۆاری خانمۆۆۆۆۆان 
پننۆۆۆی كۆۆۆۆمبی دانۆۆۆاوە بۆۆۆۆ قەنۆۆۆاعەو ،  (UNFPA)ئایانسۆۆۆی 

كچۆۆۆانی خۆیۆۆۆان  یۆۆۆاپێكردنۆۆۆی دایكۆۆۆانی هەرێمۆۆۆی كوردسۆۆۆتان 
  .خەیەنە نەكەن

لە جەمۆاوەركراوە بۆۆ ئەوەی  اداودا، مانگیە 04ەم پننە ل
بەدەم ئەم هەوۆۆۆۆۆۆۆمەیەوە بچۆۆۆۆۆۆۆد و هەرێمۆۆۆۆۆۆۆی كوردسۆۆۆۆۆۆۆتان 

 .ازگاربكەن لەو هەوسوكەویە قێزەونە
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  :ئامانجی گ تی

كۆۆۆۆانی كۆۆۆۆ  و پەرەپێۆۆۆۆهانیان بەبۆۆۆۆ  مسۆۆۆۆۆگەركردنی مافە
 ۆۆۆۆۆهەری و بەكارهێ ۆۆۆۆۆانی ێی لەسۆۆۆۆۆەر ب ەمۆۆۆۆۆای جییونۆۆۆۆۆهوییى

هەروەها . وەكو خەیەنەكردن ها،سوكەویی خراپ لە دییانوهە
كەمكۆۆۆۆردنەوەی اێۆۆۆۆىەی خەیەنەكردنۆۆۆۆی كچۆۆۆۆان لە هەرێمۆۆۆۆی 

 .هاكوردستان
 

  :ئامانجی دیاریكراو
دایۆۆك لە كۆۆۆی یمۆۆارەی نزیكەیۆۆی  7211لە سۆۆاوێكها  940

پارێزگۆۆاكەی هەرێمۆۆی  4لە هەر  02111دایكۆۆانی كوردسۆۆتان 
 2پننیۆۆۆان هەیە بۆۆۆۆ ئەوەی كۆۆۆچە خۆۆۆوار یەمەن ، كوردسۆۆۆتان

 لە یەن یۆۆان ،سۆۆاوەكەیان خەیەنەبۆۆكەن لە یەن مامانەكۆۆانەوە
بەاڵم ئێسۆۆۆۆتا اەیۆۆۆۆی هەر جۆۆۆۆۆرە كۆۆۆۆارێكی وا  ەوە،خزمێكیۆۆۆۆان

ئەمە دەبێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی . )دەكەنەوە لە دیی كچەكەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان
بۆۆۆۆ  01%اڵ لە هی اێۆۆۆىەی خەیەنەكردنۆۆۆی م ۆۆۆكەمكۆۆۆردنەوە

 (. 2%نزیكەی 
لە زۆر یۆۆۆۆۆوێد لە یێكسۆۆۆۆۆتە " بۆۆۆۆۆ ید"ویۆۆۆۆۆەی : یێبی ۆۆۆۆۆی)

بەاڵم  ،خەیەنەكردنی مێی ەئی گ یزیەكە بەكارهایووە بە مانای 
 .(لە كوردیەكە ویەی ب ید بەكارنایەو بۆ ئەو مەبەستە

 هەرە زۆری کۆۆۆۆۆۆرداری زۆربەی: یێبی یەكۆۆۆۆۆۆی یۆۆۆۆۆۆایبەو) 
مێی ە لە هەردوو پارێزگای هەولێر و سۆ ێمانی خەیەنەكردنی 
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 لە دهۆۆۆۆك و هەوەبۆۆۆجە یبەاڵم زۆر بە كەمۆۆۆ ،ئەنجامۆۆۆهەدرێ 
ئێمە وا هەسۆ  دەكەیۆد كە اێۆىەی خەیەنەكردنۆی  هەیە بۆیە

یەکسۆۆان بە مێیۆۆ ە لە هەردوو پارێزگۆۆای دهۆۆۆك و هەوەبۆۆجە 
 .(مانگی داهایوودا 09سفر دەبێ  لە 

 
 ییستراتیژ

كاریگەر بۆۆ دەربۆازبوون لە خەیەنەكردنۆی ستراییىیەكی 
سۆۆۆوكەویەكان دەكۆۆۆاو بۆۆۆۆ ومێیۆۆۆ ە پێویسۆۆۆ  بە یۆۆۆیكاری هە

نۆهێك دایۆك دەیانەوێۆ  كچەكانیۆۆان هەئەوەی یێۆبگەید بۆۆچی 
نایانەوێۆۆۆ  ( ی دایكۆۆۆان21)%بەاڵم زۆربەیۆۆۆان  ،خەیەنە بۆۆۆكەن

  .خەیەنەی كچەكانیان بكەن
یێگەی ۆۆۆۆۆت ەوە پۆۆۆۆۆنن داب ێۆۆۆۆۆىید بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی وا لە م بە

بیۆۆۆۆۆۆر بۆۆۆۆۆۆكەنەوە لە خەیەنەكردنۆۆۆۆۆۆی  ،خانەوادەكۆۆۆۆۆۆان بكەیۆۆۆۆۆۆد
كچەكانیان و هۆكاری لۆجیكی پێ كەش بكەیۆد بۆۆ قەنۆاعەو 

 . انیانێپێ 
كەمیۆۆۆۆ ەیەی كە دەیانەوێۆۆۆۆ  كچەكانیۆۆۆۆان  01%بۆۆۆۆۆ ئەو 
هەنۆۆۆهێكیان دەوۆۆۆێد خەیەنەكۆۆۆردن بەیۆۆۆێكە لە  ،خەیەنە بۆۆۆكەن

وەكۆو . ی پەسۆەنهكراوی هەرێمۆی كوردسۆتانفرعوك توور و 
عادەیێكی ئاسایی و قبووكراو سەیردەكرێ  لەنێوخۆانەوادە و 

هەنۆۆۆۆهێكی یریۆۆۆۆان وا دەزانۆۆۆۆد كە خەیەنەكۆۆۆۆردن . خزمەكۆۆۆۆان
بۆۆ هەروەهۆا وا سۆەیردەكەن كە . ی ئایی ی ئیسنمەێکسوونەی

بەو مانۆۆایەی كە هەسۆۆتی . گۆۆرنگە م ۆۆهاڵ پاراسۆۆت ی یۆۆەرەفی 
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و كچێ ۆۆۆۆی زیۆۆۆۆایر دەپارێزرێۆۆۆۆ  و ەوەسێكسۆۆۆۆی كەم دەكۆۆۆۆای
پۆۆێ   ،بۆۆۆ هەنۆۆهێكیان. سۆۆوكەیی سێكسۆۆیوبێۆۆ  لە هەدووردە

چۆونكە بۆچوونێكیۆان هەیە  ،ەیمەرجێكی گرنگی هاوسۆەرگیری
 .كە پیاوان كچی خەیەنە نەكراو ناخوازن

هەنۆۆهێكی یۆۆر وا هەسۆۆ  دەكەن كە كچۆۆی خەیەنە نەكۆۆراو 
وەكۆۆۆو دەسۆۆۆت وێى  ،بە كەسۆۆۆێكی نۆۆۆا خۆۆۆاوێد سۆۆۆەیر دەكرێۆۆۆ 
 ،وایە خەیەنە. ێىكردنهەوگرید وایە كە پۆاك دەبیۆتەوە بۆۆ نۆو
چیرۆكۆی  ،هەروەهۆا. ادكەسەكە پۆاك دەكۆایەوە لەبەردەم خۆو

خانەوادەكەی چێ ۆتی  ،دەوێ  ینی خەیەنە نەكراو ،زۆر هەیە
 .دەستی ناخواو

زۆربەی ئەو ینۆۆۆۆۆۆانەی كە بە پرۆسۆۆۆۆۆۆەی خەیەنەكۆۆۆۆۆۆردن 
اۆی ۆۆتوون لە اابۆۆردوودا ئەوا ئۆۆی  و ئۆۆازار و دەرەنجۆۆامە 

بەاڵم لە میۆۆۆانەی  ،لەبیركۆۆۆردووەە خراپەكانیۆۆۆان ییەنهروسۆۆۆتی
ئەم دیۆۆاردەیە بەدیكۆۆرا  ،خێزانەكۆۆان ڵسۆۆەردانی مەیۆۆهانی لەگە

یاریهاوە بۆۆ  بەاڵم ب ،كە ینێك كچی یەكەمی خەیەنە كردووە
پەیۆیمانە لەوەی بۆۆ  یەنانەو. كچەكانی یری ئەم یتە نەكاو

چۆۆۆونكە ئۆۆۆازارێكی زۆری هەبۆۆۆووە لە  ،یەكەم كچۆۆۆی كۆۆۆردووە
و ئێسۆۆتا زۆر پەیۆۆیمانەو نایەوێۆۆ  بۆۆۆ كچەكۆۆانی کۆۆردارەکەدا

كایێۆۆۆۆك كە بەرنۆۆۆۆامەی یەلەفزیۆۆۆۆۆنی . ئەنجۆۆۆۆامی بۆۆۆۆهاویۆۆۆۆری 
سۆتا ێمامۆستای ئۆایی ی ئیۆهانەی خەیەنەی كۆردووە ئ ،ەوبی یو

 .ئەو كارە دووبارە نەكایەوە ،یاریهاوە ب
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هەنۆۆۆۆهێكی یۆۆۆۆری  وا دەزانۆۆۆۆد كە ئەو خۆۆۆۆانەوادەیەی كە 
ەم سۆۆۆۆەیر دەكۆۆۆۆرێد لە ك كچەكانیۆۆۆۆان خەیەنە نەكۆۆۆۆردووە بە

 .خەوك بەكەم سەیری كچەكانیان دەكەن و كۆمەوگە
اری خەیەنەكۆۆۆردن لە یەن هەنۆۆۆهن مامۆۆۆان ردزۆربەی كۆۆۆ
 كە لە یەن وەزارەیۆۆۆۆۆۆۆی یەنهروسۆۆۆۆۆۆۆتیەوە ،ئەنجامۆۆۆۆۆۆۆهەدرێ 
هەروەهۆۆۆۆۆا هەنۆۆۆۆۆهێك ینۆۆۆۆۆی بەسۆۆۆۆۆااڵچوو لە . اێگەپێۆۆۆۆۆهراون
ى ی ۆۆۆۆۆ خەیەنەكۆۆۆۆۆردن وایە ب. ەنئەنجۆۆۆۆۆامی دەد خۆۆۆۆۆانەوادەكە
 .  ئەنهامی زاوزنبەیێک لە 

ب یۆۆاردان دەربۆۆارەی خەیەنەكردنۆۆی كۆۆ  لە خێزانێكۆۆها بۆۆۆ 
پیۆۆاوان زۆر یەداخۆۆوك نۆۆاكەن . دەگەرێۆۆتەوە دایۆۆك و داپیۆۆری

گۆۆی بە نپیۆۆاوان یەن ۆۆا گر ،چۆۆونكە ئەمە بەكۆۆاری ینۆۆان دەزانۆۆد
 .دەزاند ىخۆیان ئەرکیخەیەنەكردنی كواەكان دەدەن و بە 

ەوگۆۆۆۆا و لە چۆۆۆۆونكە اۆوۆۆۆۆی پیۆۆۆۆاو زۆر كۆۆۆۆارگەرە لە كۆم
. ئەگەر بڵێۆۆۆ  نابێۆۆۆ  خەیەنە بكرێۆۆۆ  ئەوا ناكرێۆۆۆ  ،خێزانۆۆۆها

وادیۆارە  ،ئێسۆتا. دایكان دەبێ  اێزی ب یاری باوكەكان بگرن
باوكۆۆان هۆۆی  قسۆۆەیەك نۆۆاكەن لەو بۆۆارەوە و لەوانەیە نەزانۆۆد 

وا . كەی و لەكۆۆۆون ئەم كۆۆۆارە لە دیی كچەكانیۆۆۆان دەكرێۆۆۆۆ 
ان ئەم كارە ئەنجام پێهەچێ  كە دایكان ب  گەرانەوە بۆ باوك

دەدەن چونكە وادەزاند كە جۆرێك لە اازیبون هەیە لە یەن 
 .باوكانەوە سەبارەو بە خەیەنە كردنی كچەكانیان
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ەكەی ىهەمۆۆۆوو ئەمۆۆۆانە دەربۆۆۆارەی كەمیۆۆۆ ەیەكد كە اێۆۆۆ
كچەكانیۆۆۆۆان  21%زۆربەی دایكۆۆۆۆان  ،وایە. 21%دەگۆۆۆۆاو بە 

خەیەنە ناكەن و بەكۆارێكی دروسۆتی نۆازاند و بە بەیۆێك لە 
كەوایە ئاراسۆۆۆۆۆۆۆتە . ئۆۆۆۆۆۆۆایی ی پیۆۆۆۆۆۆۆرۆزی ئیسۆۆۆۆۆۆۆنمی نۆۆۆۆۆۆۆازاند

پیۆاوانی  ەەزیۆان بە  ،كۆمەاڵیەییەكە بەرەو خەیەنە نەكۆردنە
. بۆ یێرکردنی غەریزە سێکسۆییەکانیان ،كچی خەیەنە نەكراوە

 ،هەیە شنی سێكسۆۆی ئەو ینۆۆانەزۆر چیرۆكۆۆی ناخۆیۆۆی ییۆۆا
  .كە خەیەنەكراون

  ەكۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆومەیی هەرێمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی كوردسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتان یاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆای
بەرەنگۆۆۆاربوونەوەى یونۆۆۆهوییىیی خێزانۆۆۆی دەکۆۆۆردووە، کە لە 

قەدەغەكردنۆۆۆی  مۆۆۆاددەى یەیۆۆۆەمی یاسۆۆۆاکە ئامۆۆۆایەدراوە بە
لەماوەى نێۆوان دەرچۆوونی یاسۆاکە لە  ،وکردنی مێی ەخەیەنە
   . یۆمارکراوەچەنهید سکااڵ،  9102یاوەکو  9100

مامۆسۆۆۆۆۆۆۆتایانی ئۆۆۆۆۆۆۆایی ی ئێسۆۆۆۆۆۆۆتا زیۆۆۆۆۆۆۆایر بەكراوەیۆۆۆۆۆۆۆی 
هەرچەنۆهە  ،اایانگەیانهووە كە خەیەنە بەیێك نۆیە لە ئیسۆنم

هەنهێكیان دەوێد كە ئەم كۆردارە بە یەواوی قەدەغەكۆراو نۆیە 
بەرنامەكۆۆانی یەلەفزیۆۆۆن كە میوانۆۆهاری مامۆسۆۆتا  ،لە ئیسۆۆنم

دن دەكەن پێۆۆهەچێ  ئایی یەكۆۆان دەكەن و ئیۆۆهانەی خەیەنەكۆۆر
  .ی هەبووبێ یزۆركاریگەر

كەوایە چۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن وا بكەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆد كە دایكۆۆۆۆۆۆۆۆۆان و باوكۆۆۆۆۆۆۆۆۆان 
ئۆۆێمە هەنۆۆهێك . دووربۆۆكەونەوە لە خەیەنە كردنۆۆی كچەكانیۆۆان
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كەوادەزانۆۆید یارمەییۆۆهەر بێۆۆ  لەو  ،پەیاممۆۆان ئامۆۆادە كۆۆرووە
 .بوارە

اڵ و هخەیەنەكۆۆۆردن وایە خۆۆۆراپ مۆۆۆامەوەكردن لەگەك م ۆۆۆ .0
 .ل كردنی مافەكانیپێ ێچەوسانهنەوەو 

( ئەگەر دایۆۆكەكە خەیەنەكرابێۆۆ )بیۆۆر دایۆۆكەكە ب ێ ۆۆرێتەوە  .9
ی یەنهروسۆتی یكە خەیەنەكردن زۆر بە ئازارەو كۆاریگەر

ی هەیەو كاردەكۆۆۆۆۆۆۆۆۆایە سۆۆۆۆۆۆۆۆۆەر پەیوەنۆۆۆۆۆۆۆۆۆهی یهەرکۆۆۆۆۆۆۆۆۆیێ
 .ییهاوسەرگیر

اوون بكۆۆۆۆۆرێتەوە كە هۆۆۆۆۆی  سۆۆۆۆۆوودێكی یەنهروسۆۆۆۆۆتی لە  .4
كۆو زەرەرێكۆی یەنهروسۆتی گەورەی وبە ،خەیەنەكردن نیە

هەیە وەكۆۆۆۆۆو ئۆۆۆۆۆازارێكی زۆرو خوێ بەربۆۆۆۆۆوونی یۆۆۆۆۆوێ ە 
یۆۆۆۆۆۆۆاو كێ ۆۆۆۆۆۆۆە لەرزو هەسۆۆۆۆۆۆۆتیارەكان و هەوكۆۆۆۆۆۆۆردن و 

 .یەنهروستیەكانی یری اێ ەوی میزەاۆ  یا مردن
بۆۆۆۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆۆۆۆانەوادەكە اوون بكۆۆۆۆۆۆۆرێتەوە كە كۆۆۆۆۆۆۆاریگەریە  ..

كێ ۆۆۆە یەنهروسۆۆۆتیەكانی . درێىخایەنەكۆۆۆانی خەیەنە چۆۆۆیە
و هەوكۆۆردن و كێ ۆۆۆە سێكسۆۆۆیەكان و اێۆۆ ەوی میۆۆۆزەاۆ 

 .كێ ە سایكۆلۆجیەكان و هته
ییۆۆۆۆانی  ناسۆۆۆۆەقامگیریی لە خەیەنەكۆۆۆۆردن دەبێۆۆۆۆتە هۆۆۆۆۆی .2

بەهۆۆۆۆۆۆۆۆۆی  هان،یەاڵقۆۆۆۆۆۆۆۆها یۆۆۆۆۆۆۆۆا دەگۆۆۆۆۆۆۆۆایە هاوسۆۆۆۆۆۆۆۆەرگیری
ی و نەبۆۆۆۆوونی یئاسۆۆۆۆوودەنەبوون لە ییۆۆۆۆانی هاوسۆۆۆۆەرگیر

 . و سۆزی هاوبەش هەس 
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ەكۆۆومەیی هەرێمۆۆی كوردسۆۆتان . خەیەنەكۆۆردن نایاسۆۆاییە .0
. كی دەركۆۆردووەو خەیەنەی یێۆۆها قەدەغە كۆۆردووەیاسۆۆایە

ئەوانەی كە ئەو یاوانە ئەنجام دەدەن بە یاوانبار هەیمۆار 
كی  هانۆهراون وخە. دەكرێد و اووبەاووی سزا دەب ەوە

ەیی پێ ۆۆبی یكراوی خەیەنە بۆۆهەن وبۆۆۆ ئەوەی خەبەری ەۆۆا
 .و  یەنی پەیوەنهیهار ئاگاداربکەنەوە

نۆۆۆیە كە خۆۆۆوای  ،ئیسۆۆۆنم ى ئۆۆۆایی یخەیەنەكۆۆۆردن كردارێكۆۆۆ .7
كەوایە لە ئۆۆۆۆایی ی پیۆۆۆۆرۆزی . كردبێۆۆۆۆ پێگەورە فەرمۆۆۆۆانی 

خەیەنەكردن جائیز نۆیەو پۆێچەوانەی ئەو ب ەمۆا  ها،ئیسنم
كە لە قورئۆۆۆۆۆۆۆۆان هەیە دەربۆۆۆۆۆۆۆۆارەی ئەزیەو  یە،ئۆۆۆۆۆۆۆۆایی یە

 .اڵهنەگەیانهن بە م 
خەیەنەكۆۆۆردن لە دەووەیۆۆۆی سۆۆۆجودیە ئەنجۆۆۆام نادرێۆۆۆ  كە  .4

ودی ودر)ەری ئیسۆۆۆنمە یۆۆۆوێ ی لەدایۆۆۆك بۆۆۆوونی پێ ەمۆۆۆب
 (خوای لەسەر بێ 

كە  ها،فەیۆۆۆۆۆۆوایەكی نۆۆۆۆۆۆون هەیە لە هەرێمۆۆۆۆۆۆی كوردسۆۆۆۆۆۆتان .2
 .خەیەنەكردن بە كارێكی ئیسنمی دانانێ 

كچۆۆۆی خەیەنە نەكۆۆۆراو هەیە ئێسۆۆۆتا لە هەرێمۆۆۆی  انهەزار  .01
ئەگەر . كوردسۆۆۆتان یۆۆۆوویان كۆۆۆردووە بەسۆۆۆەركەویووی

دایۆۆكەكە وابزانێۆۆ  كە كۆۆچەكەی خەیەنە بكۆۆاو بۆۆۆ ئەوەی 
 .، بەهەوەداچووەدەرفەیی یووكردنی هەبێ 
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ی دانی ۆۆۆۆتوانی كوردسۆۆۆۆتان ئەو كۆۆۆۆردارە %21اێۆۆۆۆىەى  .00
وكۆی ادەن ئەوەش مانای ئەوەیە كە زۆریۆ ەی خەنئەنجام 

 .ئەم كارە نیە ڵگ تی لەگەبە
اڵ بە هۆكۆۆاری بایۆۆتر دەپارێزرێۆۆ  ئەگەر هیۆۆەرەفی م ۆۆ  .09

 ،ەكەیاندم ۆۆۆهاوخۆۆۆانەوادەكە بەدوای پاراسۆۆۆت ی یۆۆۆەرەفی 
ی یانكۆۆۆۆۆۆارانەوەك بە گۆ ،وەك پەروەردەیەكۆۆۆۆۆۆی بەهێۆۆۆۆۆۆز

  .جەستەیی و فیزیكی وەك خەیەنەكردن
 .لە هەس  و سۆزخەیەنە كردن بریتیە لە داماوید   .04

 
پەیۆۆۆۆامی  پێۆۆۆۆ  ئەوەی كە دەبێۆۆۆۆ  جەختۆۆۆۆی لێبكۆۆۆۆرێتەوە 

 :سەرەكیە
 خەیەنەكردن زیان بەخ  و ئازار بەخ ە. 
  پەیوەنهی بە ئیسنمەوە نیەخەیەنە كردن. 
 خەیەنە كردن نایاساییە و دادگایكردنی لەسەرە. 
 %21وایە  ،كی كوردستان ئەم كارە نۆاكەنوی خە

 .زۆری ە لەگەوی نیە
 خەبەربهاو لە اێۆگەی ك دەیوانێ  بە ئاسانی وخە

 .هۆینید و ناوی كەسەكان بە پۆلیس بهاو
  



13 

 ەكانی پەیوەندیكردنیكردارە ستراتیژی
مان زسۆوكەویەمان كۆردووە و پێ ۆ یاوانۆهی ئەو هە ئێمە ب: برانه

ئەم . (مەكە_خەیەنە_کۆۆۆچەکەو#): كۆۆۆردووە كە بریتۆۆۆی بێۆۆۆ  لە
 :بانگەیەكراوە بۆ هەومەیی ش دیزای پۆستەرە
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 كارگێریئامادەكاری 
لە بەیۆۆی پەیوەنۆۆهیەكان كە  ییۆۆانەى،ەكوم رەفەرمۆۆانبەئەو 
 ماییەكۆانی ئۆێمەو هەومەیۆی نۆا بۆۆ ێبەیهاردەبد لە ر ،كاردەكەن

خەیەنەكۆۆۆۆۆۆۆردن لە هەرێمۆۆۆۆۆۆۆی كوردسۆۆۆۆۆۆۆتان و داوا لە گ ۆۆۆۆۆۆۆ  
( مەكە_خەیەنە_کۆچەکەو#) درویمیفەرمانبەران دەكەید كە 

لە نێۆۆۆو مۆۆۆاڵ و خۆۆۆزم و  ەنو داكۆۆۆۆكی لۆۆۆ  بۆۆۆكبۆۆۆکەنەوەباڵو
 .كۆمەوگە بەگ تی

 
 سوكەوتڵینی هەڕی گۆیاكۆكیكردن بۆ كاریگەرد

كۆبوونەوە ئەنجۆام بۆهرێ  لە نێۆوان  0-4زنجیرەیەك لە 
ارەكان بۆۆ یۆهی خانمۆان و وەزارەیە پەیوەنهاڵئەنجوومەنی بۆا

وەزارەیێۆۆۆۆك دەست ی ۆۆۆۆان بكرێۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆ  ئەوەی چۆۆۆۆااڵكی هەر
 .خەیەنەكردنی مێی ەگەی تد بە ئاستی سفر لە 

 
 :وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینی
 :گفتوگۆكان دەبێ  بەو ئاراستەیە بێ 

كە خەیەنەكردنۆی مێیۆ ە  ،فەیوایەكی اوون دەربكرێۆ  -0
 .نیە پەیوەنهی بە ئایی ی پیرۆزی ئیسنمەوە

بەیان ۆۆۆۆامەیەك دەربچێۆۆۆۆ  لە وەزارەیەوە بۆۆۆۆۆ ئەوەی  -9
هەی ۆۆۆۆی و هەمۆۆۆۆوو مامۆسۆۆۆۆتایانی ئۆۆۆۆایی ی لە ویۆۆۆۆاری 

كە خەیەنەكردنۆی  ،باسی بۆکەن هابۆنەكانی یری ئایی ی
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مێیۆۆ ە پەیوەنۆۆهی بە ئۆۆایی ی پیۆۆرۆزی ئیسۆۆنمەوە نۆۆیەو 
 .نابی  دایكان و باوكان كچەكانیان خەیەنە بكەن

مامۆسۆۆتایانی  ،وەكۆۆو ئەركێكۆۆی كۆۆۆمەاڵیەیی و ئۆۆایی ی -4
ئۆۆۆۆۆایی ی پابەنۆۆۆۆۆهبكرێد بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی ئامۆیگۆۆۆۆۆاری ئەو 

سۆااڵنەیان هەیە  2-.ی یەمەن كە كچۆ ،خێزانانە بكەن
 .لەسەرە انو مەیرسی خەیەنەكردنی
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 :وەزارەتی ناوخۆ
یونۆهوییىی  بەرەنگۆاربوونەوەیبەاێوەبەرایەیی گ ۆتی 

 : ئافرەیاندیی 
 :ئاراستەیە بێ  مگفتوگۆكان دەبێ  بە

یاسای خەیەنەكردن  دەربارەى ییاركردنەوەهۆهەومەیی  -0
بۆ  بەك وۆئەنجام بهرێ  و هۆیاڵی ی نۆون داب رێۆ  كە خە

پەیوەنۆۆۆهی بۆۆۆكەن و هەواڵ  انیانئایۆۆۆكراكردنی ناسۆۆۆ امەك
لە  سەبارەو بە هەر كەیسێكی خەیەنەكردنی مێیۆ ە ،بهەن

 .هەرێمی کوردستانها
دەبێۆۆۆۆۆۆ  هەمۆۆۆۆۆۆوو هەواوۆۆۆۆۆۆهانێكی خەیەنەكردنۆۆۆۆۆۆی مێیۆۆۆۆۆۆ ە  -9

ئەگەرهۆۆۆۆۆۆایوو كەسۆۆۆۆۆۆی   ،لێكۆۆۆۆۆۆۆلی ەوەی یێۆۆۆۆۆۆها بكرێۆۆۆۆۆۆ 
 .دەستگیرنەكرێ 

كۆنفرانسۆۆۆی رۆینۆۆۆامەوانی مانگۆۆۆانە لەنێۆۆۆوان وەزارەو و  -4
ئەنجامبۆۆۆۆهرێ   ،خانمۆۆۆۆان بۆۆۆۆااڵی کاروبۆۆۆۆاری ئەنجۆۆۆۆومەنی

 ،سۆۆۆۆۆۆەبارەو بە یمۆۆۆۆۆۆارەی هەواوۆۆۆۆۆۆهان لە هۆۆۆۆۆۆۆیاڵی ەكەو
 .یێها ئەنجامهراوە انی ەوەیوئەوانەیی كە لێكۆ

نۆۆۆ  دوو ماموختارەكۆۆۆان ئاگۆۆۆاداربكرێ ەوە كە  سۆۆۆەرجەم -.
هەمۆۆۆۆۆۆۆوو  یەنە  ڵلەگە ،كۆبۆۆۆۆۆۆۆوونەوە بۆۆۆۆۆۆۆكەنجاریۆۆۆۆۆۆۆك 

و پۆۆۆلیس و مامۆۆان و ویۆاربێى وەك ئیمۆۆام ،پەیوەنۆهارەكان
رەهەنۆۆۆۆۆهە جیاوازەكۆۆۆۆۆانی  بۆۆۆۆۆۆ ئەوەی بۆۆۆۆۆاخ لە .هتۆۆۆۆۆه...

كۆۆۆۆۆۆۆۆی یێۆۆۆۆۆۆۆۆها وخەیەنەكردنۆۆۆۆۆۆۆۆی مێیۆۆۆۆۆۆۆۆ ە بكرێۆۆۆۆۆۆۆۆ  و خە
 .ئاگاداربكرێتەوە
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 :وەزارەتی داد
 :ئاراستەیە بێ  مگفتوگۆكان دەبێ  بە

وەزارەیی داد كاربكاو بۆ دادگۆاییكردنی چەنۆه   دەب -0
كەیسێكی خەیەنەكردنی مێی ە و ئەنجامهانی چەنۆه هەومەیێۆك 

 .دەربارەی دەرەنجامەكانی ئەو كەیسانە
 

 :وەزارەتی پەروەردە
 :گفتوگۆكان دەبێ  بەو ئاراستەیە بێ 

ەكۆۆۆۆۆۆۆان و ب ەاەییهەمۆۆۆۆۆۆۆوو بەاێۆۆۆۆۆۆۆوەبەری قویاب ۆۆۆۆۆۆۆانە  -0
وونەوەی دایكۆۆۆان و دەبێۆۆۆ  كۆبۆۆۆ باخچەکۆۆۆانی م ۆۆۆهااڵن و

بەهەنۆۆهی  ،ئەنجۆۆام بۆۆهەن ودووجۆۆار لە سۆۆاوێكها باوكۆۆان 
وەربگرن بۆ باسكردنی خەیەنەكردنۆی مێیۆ ەو وەرگری ۆی 
پەیمۆۆۆۆان لە دایۆۆۆۆك و بۆۆۆۆاوكی قویابیۆۆۆۆانی پۆۆۆۆۆلی یەكەمۆۆۆۆی 

كچەكانیۆۆان   بۆۆۆ ئەوەی ،م ۆۆهااڵنباخچەکۆۆانی و  ب ەاەیۆۆی
 .خەیەنە نەكەن

بۆۆۆاخچەى هەمۆۆۆوو ئەو دایۆۆۆك و باوكۆۆۆانەی كە كچیۆۆۆان لە  -9
دەبیۆۆ  وەزارەو  ،ب ەاەیۆۆییۆۆان پۆۆۆلی یەكەمۆۆی  م ۆۆهااڵنە

بۆۆۆ  داخۆۆراو،نۆۆامەیەكی یایبەییۆۆان بۆۆۆ ب ێرێۆۆ  لەزەرفێكۆۆی 
ئەوەی دایكۆۆان و باوكۆۆان وایووی لەسۆۆەربكەن و پەیمۆۆان 

دەبێۆۆ  نۆۆامە وایوو . بۆۆهەن كە كچەكانیۆۆان خەیەنە نەكەن
قویابیەكە یان بەاێوەبەری قویاب ۆانەكە كراوەكە لە یەن 

 .بگەاێ هرێتەوە بۆ وەزارەو



18 

 2.هەمۆۆوو بەاێوەبەرەكۆۆانی قویاب ۆۆانە دەبێۆۆ  دانی ۆۆت ی  -4
خۆۆۆۆوولەكی لەگەك قویۆۆۆۆابیە دەرچووەكۆۆۆۆان و قویابیۆۆۆۆانی 

 ،ئەنجۆۆام بۆۆهەنپۆلەكۆۆانی كۆیۆۆایی قویاب ۆۆانە ئامادەییەكۆۆان 
بۆۆۆۆ ئەوەی باسۆۆۆی زەرەرو زیۆۆۆانی خەیەنەكۆۆۆردن بۆۆۆۆكەن 

 .بۆیان وەكو دایك و باوكی داهایوو
 

 :وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی
 :ئاراستەیە بێ  مگفتوگۆكان دەبێ  بە

هەمۆۆۆۆۆۆوو ئەو یۆۆۆۆۆۆوێىەرە كۆمەاڵیەییۆۆۆۆۆۆانەی كەسۆۆۆۆۆۆەر بە  -0
وەزارەیۆۆۆۆد دەبێۆۆۆۆ  ئاگۆۆۆۆاداربكرێ ەوە كە سۆۆۆۆەردانی ئەو 

یۆۆان اێ مایسۆۆاویان هەیە و  2-.خێزانۆۆانە بۆۆكەن كە كچۆۆی 
 .خەیەنە نەكردنیان ۆب نبكە

 
 :رەتی تەندروستیاوەز

 :ئاراستەیە بێ  مگفتوگۆكان دەبێ  بە
وەزارەو ئاگۆۆاداری هەمۆۆوو نەخۆیۆۆ انەكان بكۆۆایەوە كە  -0

سۆۆەردانی نەخۆیۆۆ انەكان دەكەن  ،ئەو ینە دووگیانۆۆانەی
پەیمانیۆۆۆان لێۆۆۆوەرگرن كچەكانیۆۆۆان  پەرسۆۆۆتارەکاندەبێۆۆۆ  

 کۆاریی بەوێ  ۆامەینە دووگیانەكان دەبێۆ  . خەیەنە نەكەن
پەیمۆۆان دەدەم كۆۆچەكەی : وایوو بۆۆكەن كە ییایۆۆها هۆۆایووە

 ( ەك وەردەگرێۆۆۆ یئەوكۆۆۆاو دیۆۆۆاری)خۆۆۆۆم خەیەنە نۆۆۆاكەم 
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هەروەهۆۆۆۆۆا دەزانۆۆۆۆۆۆ زۆربەی زۆری دایكۆۆۆۆۆان ئەم كۆۆۆۆۆارە 
 .زیانبەخ ە ناكەن

هەروەهۆۆۆۆۆا وەزارەو داوا لە نەخۆیۆۆۆۆۆ انەكان بكۆۆۆۆۆاو بە  -9
 یانانبۆۆۆۆۆ ئەو دایكۆۆۆۆانەی كە سۆۆۆۆەرد پەرسۆۆۆۆتارێکدانۆۆۆۆانی 

ئاگاداریۆۆان  و اوە یازەبووەكۆۆانهدەكەن بۆۆۆ كویانۆۆهنی م ۆۆ
بە وایووكۆۆۆۆۆردن كە  رنو پەیمانیۆۆۆۆۆان لێۆۆۆۆۆوەربگبۆۆۆۆۆکەنەوە

بەهەمۆۆۆۆۆان پرۆسۆۆۆۆۆە كۆۆۆۆۆاریی . كچەكانیۆۆۆۆۆان خەیەنە نەكەن
 .پەیمانهان وایوو بكەن

دەچۆۆۆۆد بۆۆۆۆۆ كویۆۆۆۆانی ، هەمۆۆۆۆان یۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆ ئەو سۆۆۆۆتافانەی -4
 .م هااڵنی کاناوەكان لە باخچەهم 

هەمۆۆوو مامۆۆانە اێۆۆگە  ڵە بكۆۆاو لەگەوەزارەو كۆبۆۆوونەو -.
كە ئەگەر یێۆۆۆۆۆوەبگ ێد لە هەر  ،ەكۆۆۆۆۆانیپێۆۆۆۆۆهراو و نافەرمی

یۆۆۆۆۆۆۆان  مۆوەیەکەیۆۆۆۆۆۆۆان،ئەوا  ،كردارێكۆۆۆۆۆۆۆی خەیەنەكۆۆۆۆۆۆۆردن
اێگەپێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆهانەكەیان لێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوەردەگیرێتەوەو اووبەاووی 

  .دادگاییكردن دەب ەوە
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 میدیایی بانگەشەی
لە ئەنجامۆۆهانی كۆۆۆنگرەیەكی  دبۆۆریتی ەکانمیۆۆهیایی ییەچۆۆااڵك

( مەكە_خەیەنە_کۆچەکەو#) رۆینامەنووسی بۆ دەسۆتێێكردنی
گ ۆۆۆۆتی  ئەمی ۆۆۆۆهارییۆۆۆۆان  ،بە ئامۆۆۆۆادەبوونی سۆۆۆۆەرۆك وەزیۆۆۆۆران

دوایۆۆۆر سۆۆۆ  كۆۆۆۆنگرەی . خانمۆۆۆان بۆۆۆااڵی کاروبۆۆۆاری ئەنجۆۆۆومەنی
  لەم سۆاوەدا بۆۆ پی ۆانهانی  یەنە ێنووسی ئەنجۆام بۆهرەرۆینام

كۆۆنگرە رۆینامەنووسۆیەكانی یۆر بۆۆاخ . بایۆەكانی ئەم پرۆسۆەیە
لەهەر پێ وەچوونێك دەكاو لە میانی ساوەكەداو ئەو كۆۆمەوگەو 

 ،(مەكە_خەیەنە_کۆۆۆچەکەو#) كەسۆۆۆانە دەست ی ۆۆۆان دەكۆۆۆاو كە
لەهەر كۆنگرەیەكها دەبێ  باڵوكۆراوەی . یان پەسەنه كردووە

و  هەواوۆۆی یێۆۆها دابەش بكرێۆۆ  یۆۆان وێۆۆ ەو بەوۆۆگەو نووسۆۆراو
كە خانەوادەكۆۆان بڵۆۆێد دو ۆیۆۆید  ،بكرێۆۆ  دابەش دۆکۆمێ ۆۆ 

ئەمۆۆۆانەش دەبێۆۆۆ  لە یەن . بە نەمۆۆۆانی  خەیەنەكردنۆۆۆی كچۆۆۆان
كە بۆۆۆۆۆۆۆ ئەم  د،ئامۆۆۆۆۆۆادەبكرێ اننووسۆۆۆۆۆۆەر و رۆینامەنووسۆۆۆۆۆۆ

دوای هەر . گرێبەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتیان لەگەڵ دەكرێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتە
كۆنگرەیەكی رۆینامەنووسی دەبێۆ  یەك سۆەعاو دانی ۆت ی 

بۆۆۆۆ ەوە یەن یۆۆۆارەزایانلە  ،پێۆۆۆهانی زانیۆۆۆاری ئەنجامبۆۆۆهرێ 
 .رۆینامەنووسان

ۆنگرەی رۆینامەنووسۆۆۆی یۆۆۆر پێویسۆۆۆتە هەبێۆۆۆ  بۆۆۆۆ کۆۆۆ 
روونكردنەوەی ئەنجامی كۆبوونەوەكان لەگەك وەزارەیەكۆان 
بۆ ئەوەی بەرچاو اوونی بەخەوك بهرێ  سەبارەو بە كۆارە 
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كۆۆی بۆۆهرێ  بۆۆۆ سۆۆەردانیكردنی وئەنجامۆۆهراوەكان و هۆۆانی خە
 .مەبەستەسۆییاك میهیاكان بۆ ئەم 

ویۆۆۆۆۆۆەیی  9111 ویۆۆۆۆۆۆارێکی رۆینامەنووسۆۆۆۆۆۆیمانگۆۆۆۆۆۆانە 
و ( مەكە_خەیەنە_کۆۆۆۆۆۆچەکەو#)دەربۆۆۆۆۆۆارەی  ،دەنووسۆۆۆۆۆۆرێ 

كە  ،لیكترۆنۆۆۆی و چاپكراوەكۆۆۆانەباڵودەكۆۆۆرێتەوە بۆۆۆۆ میۆۆۆهیا ئ
  .بابەیی ك ی ەكانی پەیوەنهی لەخۆبگرێ 

مانۆۆۆۆ  جارێۆۆۆۆك بەرنۆۆۆۆامەیەكی گفتوگۆۆۆۆۆ ئۆۆۆۆامێزی  4هەر 
اوەی یەك كۆایىمێر رۆیانە اادیۆیی و یەلەفزیۆن دەبێ  بۆ م

بۆ ماوەی یەك ەەفتە كە پێ كەیكارێك و دوو میوان دەبد 
و ( مەكە_خەیەنە_کۆۆچەکەو#)كە یۆۆارەزای ( كۆۆوا و كچێۆۆك)

دەكرێۆۆ  هەر ئەو . یونۆۆهو ییۆۆىی لەسۆۆەر ب ەمۆۆای جەنۆۆهەرید
بەرنامۆۆۆانەی ئێسۆۆۆۆتا هەیە بەكاریۆۆۆان ب ێ ۆۆۆۆید بەاڵم بۆۆۆۆابەیەكە 

 .(مەكە_خەیەنە_کچەکەو#)بكەیەنە 
سۆۆوكەویی وخۆۆوولەكی ئامادەبكرێۆۆ  بۆۆۆ هە 4ڤیۆۆهیۆیەكی 

ااسۆۆۆ  دەربۆۆۆارەی خەیەنەكردنۆۆۆی كچۆۆۆان و لەسۆۆۆەر ب ەمۆۆۆای 
كە دەكرێۆۆۆۆ  بەكاربێۆۆۆۆ  لە . ك ی ەكۆۆۆۆانی پەیوەنۆۆۆۆهیكردن بێۆۆۆۆ 
 .نەوەكانی نێو كۆمەوگەوبەرنامەكانی یەلەفزیۆن و كۆبو

بۆۆ  یۆیچركە 02-01هەروەها ئامۆادەكردنی ایكۆۆردێكی 
كاو و یوێ ە جیاوازەكانی چااڵكیەكۆانی  ئەوەی بەكاربێ  لە

 .داپرۆیەكە
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بۆۆهرێ  لەو وهەو( مەكە_خەیەنە_کۆۆچەکەو#)بابەیەكۆۆانی 
كۆۆوریە درامایۆۆانەی كە لە بەرنۆۆامە رادیۆۆۆ و یەلەفزیۆنەكۆۆانی 

 یەنۆی كەم چۆوار مانۆ   ،اەنۆ  بۆهایەوەئێستا پی ۆانهەدرێ  
 .جارێك

پەیجێكۆۆۆۆی نۆۆۆۆون بكۆۆۆۆرێتەوە سۆۆۆۆەبارەو بە بابەیەكۆۆۆۆانی 
 یاڵلە وێبسۆایتی ئەنجۆوومەنی بۆا( مەكە_خەیەنە_کچەکەو#)

هەبێۆ  بۆۆ فەیسۆبووك و  یۆایبەییخانمان و لی كی  کاروباری
 .(مەكە_خەیەنە_کچەکەو#))یوییوبی 

( مەكە_خەیەنە_کۆۆۆۆۆۆۆۆچەکەو#)ی تهەروەهۆۆۆۆۆۆۆۆا ئەكۆۆۆۆۆۆۆۆاون
دەكۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرێتەوە بۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ پۆسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتكردنی پەیامەكۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی 

لە ییاك میۆهیا ۆئەم سایتانەی س. (مەكە_خەیەنە_کچەکەو#)
 . اادەگەیەنرێ  .میانەی پریس كۆنفرانسەكانها

پۆۆۆۆرۆیەی هۆۆۆۆاوبەش بۆۆۆۆۆ خەیەنەكردنۆۆۆۆی مێیۆۆۆۆ ە دەبێۆۆۆۆ  
دروس  بكرێ  و پێك بێ  لە نۆوێ ەرانی چەنۆه كۆمێانیۆایەك 
وەكۆۆو كۆمێانیاكۆۆانی پەیوەنۆۆهی كۆۆردن و یەلەفۆۆۆن و بانۆۆك و 

ئەمۆۆانە . هتۆۆه...گەیۆۆتوگوزار و سۆۆوپەرماركێ  و گواسۆۆت ەوەو
بەیۆۆێك لەو پۆۆننە بۆۆكەن  پاوێ ۆۆتیۆ ئەوەی داوەو دەكۆۆرێد بۆۆ

بەرامۆبەر بەمەش  ،(دابی كردنی دیۆاری بۆۆ خۆبەخ ۆان)وەك 
 و رۆلۆۆۆۆۆۆۆیئامۆۆۆۆۆۆۆایە بە رۆلۆۆۆۆۆۆۆی ئەو كۆمێانیۆۆۆۆۆۆۆایە بكرێۆۆۆۆۆۆۆ  

 . ان بەرزب رخێ هرێ بەیهاریكردنی
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 سلێمانی و هەولێر –ئامادەكاری كۆمەڵگەیی 
 

هەر دوو مانۆۆۆ  جارێۆۆۆك لەسۆۆۆەر ئاسۆۆۆتی گونۆۆۆه لە یەن 
. كۆبۆۆۆوونەوەیەك بكرێۆۆۆ  یۆۆۆان بەرێۆۆۆوەبەری گونۆۆۆه موختۆۆۆار
( مەكە_خەیەنە_کۆۆچەکەو#)گونۆۆه دەبێۆۆ  بۆۆابەیی  موختۆۆاری
خۆۆۆۆۆوولەك  41-02،  ۆۆۆۆۆهای كۆبۆۆۆۆۆوونەوە داب ێۆۆۆۆۆ ێلەنێۆۆۆۆۆو ئەج
بۆۆاویۆزانی ) بكۆۆاو و داوا لە خۆبەخ ۆۆان لەبۆۆارەوەگفتوگۆۆۆی 
ئەم . بكاو بۆۆ ئەوەی گفتوگۆۆكە بەاێۆوەببەن ڵهاپاراست ی م 
گۆی وازهێ ۆان ندەبێ  جەخۆ  بۆكەنەوە لەسۆەر گرگفتوگۆیانە 

  . اڵ و ك ی ەكانی پەیوەنهیكردنهلە خەیەنەكردنی م 
ك هەیە كە سۆۆۆۆۆەرۆك ەهەروەهۆۆۆۆۆا ئۆۆۆۆۆاخۆ هۆۆۆۆۆی  كێ ۆۆۆۆۆەی

دەبێۆ  . اڵ ب ێۆ دهخێزانەكان نەیواند واز لە خەیەنەكردنی م 
اوون بكۆۆۆایەوە كە ئەوە زۆر یۆۆۆەرمە بۆۆۆۆ كۆۆۆۆمەوگەیەك كە 

. اڵههاو بەهۆۆی خەیەنەكردنۆی م ۆكارێكی نایاسایی ئەنجام بۆ
و  یەبدمامۆسۆۆتایانی ئۆۆایی ی دەبێۆۆ  ئامۆۆادەی ئەو كۆبۆۆوونەوە

ئەم . داوایۆۆۆان لۆۆۆ  بكرێۆۆۆ  كە لەدیی ئەم كۆۆۆارە قسۆۆۆە بۆۆۆكەن
كۆبۆۆوونەوانە دەبێۆۆ  بە داواكۆۆاری كۆیاییۆۆان بێۆۆ  بۆۆۆ ئەوەی 
بەیهاربووان ئەم زانیاریانە بگەیەند و دەس  بەرز بكەنەوە 

هەروەهۆا . (مەكە_خەیەنە_کچەکەو#)بۆ  ئەگەر پننیان هەیە
دەبێۆۆ  لە كۆیۆۆایی كۆبۆۆوونەوەكە داوا لە خۆبەخ ۆۆان بكرێۆۆ  
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بۆۆۆۆۆ ئەوەی یۆۆۆۆارمەیی یەكتربۆۆۆۆهەن بۆۆۆۆۆ ئەنجامۆۆۆۆهانی كۆۆۆۆاری 
 .پێویس 
خولەك  4و سەركردەیەكی یری ئایی ی دەبێ   زانایەکهەر 

ویۆۆار كە ئامۆۆادەكراوە لە یەن وەزارەیۆۆی ئەوقۆۆاب و كاروبۆۆاری 
هەردوو مانۆ   ،ب وێ ێتەوە لە میانەی ویارەكانی هەی یئایی یەوە 

. (مەكە_خەیەنە_کۆۆۆچەکەو#)جاریۆۆۆك بەمەبەسۆۆۆتی باسۆۆۆكردنی 
ویارەكە داوا لە هەمۆوو دایكۆان باوكۆان دەكۆاو كە گفتوگۆۆی 

ویۆۆارەكە دەبێۆۆ  . سۆۆوكەیە دروسۆۆتەكانی ئەو بۆۆابەیە بۆۆكەنوهە
کە پەیوەنهی جەخ  بكایەوە لەو ااستیەی كە خەیەنە كردارێ

  .نیە و سزای زی هان و پێبىاردنی بەدواوەیەەوە ئیسنم بە
دەبێۆۆۆۆ   ب ەاەیییەکۆۆۆۆانرێكی قویاب ۆۆۆۆانە ەبەرێۆۆۆۆوەب هەر

سااڵنە دوو كۆبوونەوە لەگەك دایكان و باوكان سەبارەو بە 
بەرزكۆۆردنەوەی ویۆۆیاری دەربۆۆارەی خەیەنەكردنۆۆی مێیۆۆ ە و 
هانهانی دایكان و باوكان بۆ دووركەوی ەوە لە خەیەنەكردنۆی 

  .، ئەنجام بهەنمێی ە
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 ڕێكالمكردن
هەومەیۆۆۆی سۆۆۆ   0ئۆۆۆێمە پۆۆۆنن دادەنێۆۆۆید بۆۆۆۆ ئەنجامۆۆۆهانی 

 01میۆۆانەی ئەم سۆۆاوەدا كە پێۆۆك بێۆۆ  لە سۆۆێۆیی ەەفتەیۆۆی لە 
جۆۆۆۆار  01-0بۆۆۆۆۆ ئەوەی  ییچركەیۆۆۆۆی اادیۆۆۆۆۆ 41چركەیۆۆۆۆی و 

. رۆی لە هەفتەیەكۆها بۆۆ هەر هەومەیێۆك 2لێبهرێ  بۆ ماوەی 
بۆۆۆ مۆۆاوەی ( چركەیۆۆی 01-41)هەروەهۆۆا سۆۆێۆیی یەلەفزیۆۆۆنی 

. جۆۆۆۆار پێۆۆۆۆ   یۆۆۆۆەو لە هەفۆۆۆۆتەیەك بۆۆۆۆۆ هەر هەومەیێۆۆۆۆك 9-4
ەفۆۆۆتەی هەر هنووسۆۆۆراو لە یەكەم هەروەهۆۆۆا باڵوكۆۆۆردنەوەی 

بابەیەكانی اێكنمەكان دەبێ  پەیۆامە گرنگەكۆانی . هاهەومەیێك
خەیەنەكۆۆردن زیۆۆان : ئەنجۆۆام ەدانی خەیەنە لەخۆبگرێۆۆ  وەك

 21% ،نۆۆۆۆۆیە خەیەنەكۆۆۆۆۆردن ئیسۆۆۆۆۆنمی و یاسۆۆۆۆۆایی ە،بەخ ۆۆۆۆۆ
خانەوادەكۆۆۆانی هەرێمۆۆۆی كوردسۆۆۆتان ئەو كۆۆۆردارە قێۆۆۆزەوەنە 

باڵوكراوەكۆۆۆان سوپاسۆۆۆی  هەروەهۆۆۆا دەبێۆۆۆ . ئەنجۆۆۆام نۆۆۆادەن
ەم زۆریۆۆۆ ەی اەهۆۆۆای دانی ۆۆۆتوان بكۆۆۆاو بۆۆۆۆ ئەنجۆۆۆام ەدانی ئ

 . هركردا
اۆیانە  پەیۆۆۆۆامی و كسۆۆۆۆ ێی ،لەمیۆۆۆۆانەی ئەم هەومەیۆۆۆۆانەدا

هەوسۆۆۆۆوكەویە پەسۆۆۆۆەنهكراوەكان ب ێردرێۆۆۆۆ  بۆۆۆۆۆ  یدەربۆۆۆارە
لە هەریەك لە  ،جۆار لە رۆیێكۆها 4بە یەنی كەم  ،بەكاربەران

ەی كە هەوۆۆۆمەیەكەی یێۆۆۆها ەفۆۆۆتەكهپێۆۆۆ   رۆیەكەی هەر سۆۆۆ  
  .ئەنجام دەدرێ 
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+  م هاڵ باویۆزی یەرەفی : یوانای پەیوەنهی نێو كەسی
ستافی یەنهروستی و  ، م هاڵ سەردانی مااڵن و قویاب انەی 
ئەمە )لە س ێمانی و هەولێۆر  –یوێىەری كۆمەاڵیەیی و ئیمام 

 (لەوانەیە گری گترید بەیی پننەكە بێ 
بۆۆۆۆاویۆزی  111.دروسۆۆۆۆتكردنی یۆاێۆۆۆۆك بە یمۆۆۆۆارەی  :یەكەم

( كواێۆۆك و كچێۆۆك)بەیۆۆێوەی دوانە  م ۆۆهاڵ یۆۆەرەفی 
بۆۆۆۆ هەر گونۆۆۆهێك لە پارێزگۆۆۆای هەولێۆۆۆر و سۆۆۆ ێمانی 

چونكە هەروەكۆو باسۆكرا زۆربەی خەیەنە كۆردن لەو )
هەر جوویێك باویۆز دادەنرێ  بۆۆ (. دوو پارێزگایەدایە

بە  خێۆۆۆۆۆۆۆزان بەمەبەسۆۆۆۆۆۆۆتی سۆۆۆۆۆۆۆەردانكردن 011-911
هەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاهەنگی لەگەك سەرپەریۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتیكارەكان كە 
دەست ی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆانكراون لە یەن ئەو پۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاری ەرەی كە 
كاردەكۆۆۆۆۆاو لەگەك ئەنجۆۆۆۆۆوومەنی بۆۆۆۆۆااڵی كاروبۆۆۆۆۆاری 

ییمۆۆۆۆۆی . خانمۆۆۆۆان بەمەبەسۆۆۆۆۆتی خەیەنەكردنۆۆۆۆۆی مێیۆۆۆۆۆ ە
بۆۆۆاویۆزی هەرگونۆۆۆهێك دەبێۆۆۆ  دیراسۆۆۆەی خێزانەكۆۆۆان 
بكۆۆاو لە گونۆۆهەكەیان بە كەمێۆۆی ئاوارەكانی ۆۆەوە بۆۆۆ 

 2 بۆۆۆۆ . ۆۆۆان كردنۆۆۆی ئەو مۆۆۆااڵنەی كە كچۆۆۆی دەست ی
( دوای خۆۆۆوولێكی كۆۆۆورو)باویۆزەكۆۆۆان . ان هەیەیسۆۆۆاوی

كە  ،دەبێۆۆ  بە ییمۆۆی دووانە سۆۆەردانی ماوەكۆۆان بۆۆكەن
دەبێۆۆۆ  . خۆۆۆوولەك ب ایەنێۆۆۆ  41-02هەر سۆۆۆەردانێك 
بۆ  ،دووبارە ببێتەوەمان  جارێك  4سەردانەكان هەر 
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ی م ۆۆۆۆۆۆهاوئەو مۆۆۆۆۆۆااڵنەی كە گومۆۆۆۆۆۆانی خەیەنەكردنۆۆۆۆۆۆی 
بۆۆێجگە لەم سۆۆەردانانە دەبێۆۆ  باویۆزەكۆۆان . لێۆۆهەكرێ 

پەیوەنۆۆهی بەردەوامیۆۆان هەبێۆۆ  لەگەك ئەنۆۆهامانی ئەم 
خێۆۆۆۆۆزانە بۆۆۆۆۆۆ وەرگری ۆۆۆۆۆی زانیۆۆۆۆۆاری دەربۆۆۆۆۆارەی هەر 

سۆۆۆۆاڵ  2-.هەووۆۆۆۆهانێكی خێۆۆۆۆزانەكە بۆۆۆۆۆ كچۆۆۆۆی خۆۆۆۆوار 
لەم بارودۆخۆۆۆانە دەبێۆۆۆ  . بەمەبەسۆۆۆتی خەیەنە كردنۆۆۆی

  .باویۆزەكان گری گی یایبەیی پ  بهەن
باویۆزەكان مووچەیان پێ ادرێ  بەلكۆو پادایۆ  دەكۆرێد 
  .بەیێوازی جۆراوجۆر لە یەن هەماهەنگی خاوەنكارەكانەوە

كە دەكرێۆۆۆۆۆۆ  بەرنۆۆۆۆۆۆامەیەكی " پەیوەنۆۆۆۆۆۆهی كەسۆۆۆۆۆۆی" :دووەم
قویاب ۆۆۆانەیی بێۆۆۆ  كە لەوێۆۆۆوە هەمۆۆۆوو ئەو قویابیۆۆۆانە 

وایە  ،سۆۆۆۆاویە 2-.بەیۆۆۆۆهاربد كە یەمەنیۆۆۆۆان لە نێۆۆۆۆوان 
 ب ەاەیۆۆیو پۆۆۆلی یەكەمۆۆی ى م ۆۆهااڵن بۆۆاخچەقویابیۆانی 

كەسۆۆۆی "قویابیەكۆۆان دەبۆۆۆد بە . لە هەولێۆۆر و سۆۆۆ ێمانی
بۆ خانەوادەكەیان و ئۆاووگۆری زانیۆاری " پەیوەنهیكەر

دەكەن لەگەك ماوەوەیۆۆۆان و داوا لە دایۆۆۆك و باوكیۆۆۆان 
دەكەن كە پابەنۆۆهی خۆیۆۆان نی ۆۆان بۆۆهەن بۆۆۆ دیایەیۆۆی 

كۆۆردن كردنۆۆی خەیەنەكردنۆۆی كچۆۆان لە اێۆۆگەی وایوو
وەزارەیۆۆۆۆۆی پەروەردە لە اێۆۆۆۆۆگەی . لەسۆۆۆۆۆەر پەاێۆۆۆۆۆك

نۆۆۆۆۆۆۆۆۆامەیەكی لێكتێگەی ۆۆۆۆۆۆۆۆۆتد داوا لە بەاێۆۆۆۆۆۆۆۆۆوەبەری 
قویاب انەكۆۆۆان دەكۆۆۆاو كە بەیۆۆۆهاربد لەو پرۆگۆۆۆرامەو 
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زانیاری یەواویان پۆ  دەداو و دەبێۆ  زانیاریەكۆانی  
و  ب ەاەیۆۆیبگەیەنۆۆد بە مامۆسۆۆتاكانی پۆۆۆلی یەكەمۆۆی 

 .باخچەکانی م هااڵن
بۆاخچەى م ۆهااڵن و  ب ەاەییهەر قویابیەكی قویاب انەی 

پەاێكۆۆی زانیۆۆاری پۆۆ  دەدرێۆۆ  كە لە هەردوو ی نووسۆۆراوە 
و مۆافی  م هاڵ زانیاریەكان دەربارەی پاراست ی . دوو اەنگیە

و دووركەویۆ ەوە  م ۆهاڵ بە پێی اێككەوی امەی مۆافی  م هاڵ 
كراودا لە كۆۆاو و بەروارێكۆۆی دیۆۆاری م ۆۆهاڵ لە خەیەنەكردنۆۆی 

هەروەها ك ی ەكۆانی  ،(لەوانەیە لە دوایید رۆیی خوێ هن بێ )
پەیوەنۆۆهی كۆۆردن لەخۆۆۆ بگرێۆۆ  لەگەك هەلسۆۆوكەیی دروسۆۆ  

لە خۆۆۆۆۆۆوارەوەش  .(مەكە_خەیەنە_کۆۆۆۆۆۆچەکەو#)دەربۆۆۆۆۆۆارەی 
 .پەاەیەك هەیە كە پێی دەگوویرێ  پەیمانی خەیەنە نەكردن

پەیمۆۆانەكە بە سۆۆادەیی نووسۆۆراوە كە دایكۆۆان و باوكۆۆان 
ابەنه دەبد هەوسوكەیە پەسەنهكراوەكان و بە ئەنجۆام ەدانی پ

دایۆۆك یۆۆان بۆۆاوك دەبێۆۆ  پەیمان ۆۆامەكە وایوو . خەیەنە كۆۆردن
بكاو و لەنێو زەرفەكە دایب ێتەوەو قەپۆایی بكۆاو و بیۆهاو بە 

 .ەكەیی بۆ ئەوەی بیگێریتەوە بۆ مامۆستاكەیم هاڵ 
هەر بەاێۆۆۆۆوەبەرێكی قویاب ۆۆۆۆانە هەمۆۆۆۆوو پەیمان امەكۆۆۆۆان 
كۆدەكایەوەو دەیهاو بە سكریێری گ تی ئەنجوومەنی بااڵی 

ئامۆایە  ،(لەاێگەی اوومۆاوێكی میۆهیاییەوە)كاروباری خانمان 
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بە پاوێ ۆۆتی خێۆۆزان و قویاب ۆۆانە دەكۆۆاو بۆۆۆ دیایەیۆۆی كردنۆۆی 
 .م هاڵ خەیەنەكردنی 

قویابیۆۆۆانی ئامۆۆۆادەیی دەبۆۆۆد بە كەسۆۆۆی پەیوەنۆۆۆهیكەر  :سۆۆۆێیەم
پەیامەكۆۆان دەگەیەنۆۆد بە خۆیۆۆان لە اێۆۆگەی گفتوگۆۆۆی 

بۆ قویابیە گەورەكان و دەرچووانی قونۆاغی پۆلها نێو 
. دووبۆۆۆۆارە یەن ۆۆۆۆا لە سۆۆۆۆ ێمانی و هەولێۆۆۆۆر ،ئامۆۆۆۆادەیی

وەزارەیۆۆۆۆی پەروەردە داوا لە هەمۆۆۆۆوو قویاب انەكۆۆۆۆان 
كی رێكب ۆۆۆۆاو بۆۆۆۆۆ خۆۆۆۆوولە 21بكۆۆۆۆاو كە دانی ۆۆۆۆت ێكی 

( ئەنۆهامی 7بە گ ووپۆی بچۆووكی )قویابیانی ئامۆادەیی 
دانی ۆۆۆتد بۆۆۆۆ دیبەیۆۆۆ  و گفتوگۆۆۆۆكردنی  .بە گ ۆۆۆتی 

خەیەنە كردنۆۆۆی مێیۆۆۆ ە و یەكسۆۆۆانی جەنۆۆۆهەری چۆۆۆونكە 
ئەمە . ئەوان دەبۆۆۆۆۆۆد بە دایۆۆۆۆۆۆك و بۆۆۆۆۆۆاوكی داهۆۆۆۆۆۆایوو

اێگۆۆایەكی پێ ۆۆ یاركراوە بۆۆۆ ئەوەی قویابیۆۆان ئامۆۆادە 
انیۆان بكرێۆ  وەكۆو دایۆك و بكرێ  و گفتوگۆۆی رۆلەك

كۆردن و یەكسۆانی ەباوكی ئایی ۆهە و باسۆكردنی خەیەن
 .جەنهەری

گەیانۆۆهنی كەسۆۆی دەربۆۆارەی خەیەنە كردنۆۆی مێیۆۆ ە  :چۆۆوارەم
دەیوانرێۆۆۆۆ  اووبۆۆۆۆهاو لە دامەزراوە یەنهروسۆۆۆۆتیەكان 
لەمیۆۆانەی سۆۆەردان كردنۆۆی ینە دووگیانەكۆۆان بۆۆۆ  ی 

دووبارە  اڵ م هپەرستارەكان و یاخود لەكایی كویانی 
 .یەن ا لە هەولێر و س ێمانی
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وەزارەیۆۆۆی یەنهروسۆۆۆتی ئامۆیگۆۆۆاری هەمۆۆۆوو دكتۆۆۆۆر و 
پەرستارەكان بكاو لە هەموو دامەزراوە یەنهروسۆتیەكان كە 
بۆۆۆابەیی خەیەنە كردنۆۆۆی مێیۆۆۆ ە بۆۆۆاخ بكرێۆۆۆ  لەگەك ینۆۆۆان لە 

. م ۆۆهاڵ میۆانی سۆەردانی كۆردن پۆۆێ  و پۆاش لەدایۆك بۆوونی 
دەبێۆ  لە هانۆهانی دایكۆان بۆۆ وایوو بەیێك لەم كارە بریتی 

هەمۆوو ئەوانەش كە  ،كردنی كاریی پەیمان ۆامەی دیە خەیەنە
   .وایووی دەكەن رەمزێكی سوپاخ و پێزانی ی پێهەدرێ 

 م ۆهاڵ ئیمامەكان سەردانی ئەو خۆانەوادانە بۆكەن كە  :پێ جەم
سۆۆۆۆۆاویان هەیە و مەیرسۆۆۆۆۆۆی خەیەنەی لەسۆۆۆۆۆۆەرە  2-.

وەزارەیۆۆۆی ئەوقۆۆۆاب . انیدووبۆۆۆارە لە هەولێۆۆۆر و سۆۆۆ ێم
داوا لە هەمۆۆۆوو ئیمامەكۆۆۆان بكۆۆۆاو كە چۆۆۆاوكراوە بۆۆۆد 
لەكۆۆۆۆمەوگە سۆۆۆەبارەو بە هەر هەواوێۆۆۆك كە خێزانێۆۆۆك 

زانۆۆۆاى . بیەوێۆۆۆ  خەیەنە كردنۆۆۆی مێیۆۆۆ ە ئەنجۆۆۆام بۆۆۆهاو
دەبێۆۆۆۆ  داوای لۆۆۆۆ  بكرێۆۆۆۆ  كە سۆۆۆۆەردانی ئەو ئۆۆۆۆای ی 

خێۆۆۆۆزانە بكۆۆۆۆاو و لە مەیرسۆۆۆۆی كۆۆۆۆارەكەی ئاگۆۆۆۆاداری 
وە كە ئەم كردارە زیانبەخ ۆەو بكایەوەو جەخ  بكایە
 .ە و نا یاساییەینپەیوەنهی بە ئایی ەوە 

یوێىەرانی كۆمەاڵیەیی وەزارەیی كۆار و كاروبۆاری  :یەیەم
كۆۆۆۆۆمەاڵیەیی دەبێۆۆۆۆ  پەیوەنۆۆۆۆهیان هەبێۆۆۆۆ  لەگەك ئەو 

سۆۆۆاویان هەیە یەن ۆۆۆا لە  2-.ی م ۆۆۆهاڵ خێزانۆۆۆانەی كە 
دەبێۆۆۆ  ئەم خێزانۆۆۆانە سۆۆۆەردان . هەولێۆۆۆر و سۆۆۆ ێمانی
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ێد و لە مەیرسۆۆۆی خەیەنە كردنۆۆۆی مێیۆۆۆ ە ئاگۆۆۆادار بكۆۆۆر
بكرێ ەوە جەخ  بكایەوە كە ئەم كردارە زیانبەخ ۆەو 

 .نییە و نا یاساییەپەیوەنهی بە ئایی ەوە 
 زیاتر كردنی خاڵەكانی خزمەتگوزاری ڕیكالمكردن

دەبێۆۆۆ  دیۆۆۆزاید ( مەكە_خەیەنە_کۆۆۆچەکەو#)ی پۆسۆۆۆتەر
 .A2 قەبۆارەیدانەی لۆ  چۆاپ بكرێۆ  بە  411111بكرێۆ  و 
ین و بواسرێ  لە یوێ ە جۆراوجۆرەكان كە پیاو وپایان هە

ب كەكۆۆۆۆۆۆانی : اووی یێۆۆۆۆۆۆهەكەن بۆۆۆۆۆۆۆ خزمەیگۆۆۆۆۆۆوزاری وەكۆۆۆۆۆۆو
 ،قویاب انەكۆۆان ،دوكانەكۆۆان ،ەكۆۆومی  هفەرمانگۆۆ ،یەنهروسۆۆتی

 .سالۆن و سەریای انەكان و بازاا ،كان رمان انه ده
 

 هەڵسەنگاندنی كاریگەریەكەی
دەكرێۆۆۆ  هەوبسۆۆۆەنگێ رێ  بە كۆۆۆاریگەری هەوسۆۆۆوكەوو 

دەست ی ۆۆۆان كردنۆۆۆی خۆۆۆاوی سۆۆۆەرەیا لە سۆۆۆاوی اابۆۆۆردوو لە 
و  اێۆۆۆۆگەی وەرگری ۆۆۆۆی سۆۆۆۆامێ ێكی هەمەاەكۆۆۆۆی لە كۆۆۆۆۆمەوگە

 .یوەرگری ی سامێڵ لە خاوی كۆیای
 نمۆوونەىاووپێوی خاوی كۆیایی بە وەرگری ۆی هەنۆهێك 

هەرەمەكۆۆی دوای سۆۆاویك ئەنجامبۆۆهرێ  بۆۆۆ زانی ۆۆی رێۆۆىەی 
چونكە پننی كۆمبی بەردەوام . ن لەم كردارەگۆرانكاری كرد

دەكرێۆۆۆ  هەمۆۆۆۆان دووەم و سۆۆۆۆێیەم، دەبێۆۆۆ  بۆۆۆۆۆ سۆۆۆاوەكانی 
 .ار دووبارە بكرێتەوەکاێك
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ئەم پۆۆننە بەاێوەدەبردرێۆۆ  لە اێۆۆگەی ییمۆۆێكەوە پۆۆ  ی 
كە كارمەنۆۆۆۆۆهانی  دەگوویرێۆۆۆۆۆ  گ ووپۆۆۆۆۆی جێبەجۆۆۆۆۆ  كۆۆۆۆۆردن

بۆۆۆۆااڵی وەزارەیە بەیۆۆۆۆهارەكانی ەكۆۆۆۆومەو و ئەنجۆۆۆۆوومەنی 
و رێك راوەكۆانی  UNFPA، UNICEF، WHO كاروبۆاری خانمۆان و

و  م ۆهاڵ كۆمەوگەی مەدەنی كە كاردەكەن لەسۆەر پاراسۆت ی 
گ ووپۆۆۆی . نۆۆۆوێ ەرانی میۆۆۆهیاو هاوبەیۆۆۆانی یۆۆۆر لەخۆدەگرێۆۆۆ 

بە سۆۆۆۆەرۆكایەیی وەزارەیۆۆۆۆی پەیوەنۆۆۆۆهاری  جێبەجۆۆۆۆ  كۆۆۆۆردن
 .پرۆیەكە دەبێ 


